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Sinterklaasviering
Op donderdag 5 december hopen de Sint met zijn pieten onze school weer met een
bezoek te vereren. Nog even kort het programma:
08.30 uur
09.00 uur
08.30 uur

12.00 uur
12.00 uur
13.00 uur

14.00 uur

Sint arriveert op Schakel 1
Alle kinderen gaan naar binnen. Groep 4B loop met juf Gerrie mee terug
naar Schakel 2.
Groepen 5 t/m 8 starten deze ochtend met het uitpakken van de
surprises. De surprises mogen op woensdag 4 december of op donderdag
5 december vóór schooltijd op school gebracht worden.
Einde feest voor de groepen 1 en 2
Eten op school voor de groepen 3-8
In de middag komt Sinterklaas met zijn pieten ook een bezoek brengen op
Schakel 2. Hiervoor is een leuk spelprogramma uitgezet. Uiteraard komt
Sinterklaas ook nog even langs in groep 4B.
De dag wordt afgesloten voor de groepen 3-8.

MQ-scan
Dit schooljaar zal ik een pilot starten met het afnemen van de MQ-Scan bij de
leerlingen van de groepen 5 en 6/7. De pilot wordt tegelijk uitgevoerd in de wijken
Stadsweiden en Drielanden.
Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de MQ Scan het motorisch
niveau van kinderen.
De MQ Scan is een initiatief van GA! Harderwijk. De gegevens van de Scan worden
gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in de leeftijden 4
t/m 12 jr. Met als belangrijkste doel een goede motoriek voor de toekomst te
garanderen. Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport en
bewegen en blijven daardoor ook langer bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn
invloed op de gezondheid van kinderen.
Leerlingen van de gekozen klassen krijgen een informatiebrief met een
toestemmingsformulier mee naar huis. Wilt u deze uiterlijk volgende week 3 december
ondertekend inleveren bij de groepsleerkracht?
Onder de link vindt u de brief die de ouders van leerlingen uit de groepen 5-7 vandaag
hebben meegekregen. Wilt u het toestemmingsformulier ingevuld met uw kind retour
geven? Alvast dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, Tijmen van Steinvoorn - Brede School Coördinatie

Agenda december
Dag
Di
Do
Wo
Do
Do
Vr

Datum Tijdstip
26/11 20.00-21.30
28/11 15.00
04/12
05/12 08.30-12.00
05/12 08.30-14.00
20/12 08.30-14.00

Activiteit
Plaats Voor
Ouderraadsvergadering
S1
OR
Schoen zetten
1-8
Surprises mogen mee naar school
5-8
Sinterklaasviering
1 en 2
Sinterklaasviering, continurooster
3-8
Kerstviering in de groep, continurooster
1-8

*de aanvangstijden waren in het vorige Schakeltje niet correct overgenomen.
Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

